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Ao final do experimento, a dupla 

deverá redigir um relatório sobre as 

atividades desenvolvidas. Este relatório 

deverá conter informações suficientes 

para que outra pessoa com formação 

semelhante à sua seja capaz de: 

(i) compreender o experimento; (ii) ter 

detalhes para saber se os resultados 

apresentados são compatíveis com os 

materiais e métodos utilizados; ou ainda 

(iii) repetir o experimento. Todo relatório 

deve primar pela organização, clareza 

e honestidade.  

Na sua forma, o relatório deverá ter as 

seguintes seções claramente identifica-

das (podendo haver variações entre 

professores): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABEÇALHO. Não omita as informações 
indicadas na figura, facilitando a 

identificação e o controle pelo 

professor e evitando eventuais 

problemas de extravio de relatórios. 

INTRODUÇÃO. Aqui são apresentados os 
fundamentos teóricos do experimento. 

Faça um resumo do roteiro de seu livro 

e não uma transcrição integral deste 

conteúdo. Como sugerido na figura, a 

introdução conduz o leitor para os 

objetivos. Além disso, ela deve desper-

tar, no leitor, reações de confiança e 

credibilidade no autor. 

OBJETIVOS. Eles descrevem as grandezas 
físicas a serem investigadas. 

MÉTODO. Possui duas partes: montagens 
e procedimentos. As montagens 

deverão ser ilustradas por figuras e/ou 

diagramas esquemáticos, acompanha-

dos de uma relação de materias e de 
instrumentos utilizados (inclua não 

apenas o nome dos aparelhos, mas 

também o fabricante e modelo, se 

disponíveis). A outra parte da seção 

descreve os procedimentos. Eles não 

devem ser uma transcrição do roteiro 

do livro-texto. Embora orientado por 

este roteiro, seu relato deverá incluir 

particularidades, dificuldades ou outro 

aspecto relevante ocorrido durante o 

experimento. O relato, usualmente, é 

feito de forma impessoal e no passado 

(“montou-se”, “mediu-se”, etc.). Ao 

longo dos procedimentos apresente 

medidas auxiliares, como as dimensões 

de alguma parte da montagem, 
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mencionando também as tabelas e 

gráficos com as principais medidas 

realizadas. 

RESULTADOS.  Eles deverão ser apresen-
tados com clareza e organização.  

Medidas manuais deverão ser dispostas 

em tabelas, sempre que possível, como 

no exemplo:  

medida t  (± 0,2 s) d (± 0,5 mm) v (V ± 3%) 

1   0,0   0,0 0,00 

2   5,7 20,8 3,05 

3 13,2 42,0 6,30 

... ... ... ... 

t = tempo, d = distância, v = tensão elétrica 

Note que estão indicadas as unidades 

e incertezas das medidas e que há uma 

legenda explicando as abreviaturas 

utilizadas. Além disso, o número de 

algarismos significativos é o mesmo nas 

medidas similares.   

Gráficos permitem a visualização do 

comportamento das medidas. Veja um 

exemplo: 

 

O gráfico tem um título que não deve 

ser uma mera descrição do nome dos 

eixos. Cada eixo contém o nome da 

grandeza física e a respectiva unidade. 

Aos pontos medidos está sobreposta 

uma linha representando um modelo 

teórico. A proximidade entre medidas e 

o modelo é expressa pelos parâmetros 

de um ajuste estatístico. Estes parâ-

metros estão no bloco de texto incluso 

no gráfico. Durante a disciplina você 

aprenderá a realizar estes ajustes. 

A medida final deverá ser escrita em 
destaque, com a unidade e número de 
algarismos significativos corretos. Por 
exemplo, a inclinação do gráfico 
anterior (rigidez da mola) pode ser 
expressa das seguintes maneiras: 
 

   (incerteza absoluta) 
ou 

   (incerteza relativa). 

CONCLUSÕES. Inicie as conclusões 

recapitulando, sucintamente, os objeti-

vos. Em seguida, faça um sumário das 

principais observações qualitativas que 

você fez, isto é, das relações causa-

efeito nos fenômenos estudados. Na 

seqüência, apresente os resultados 

quantitativos, comparando o valor 

médio e a incerteza com valores de 

referência porventura fornecidos (ou 

com medidas similares), justificando 

eventuais discrepâncias. Discuta 

também se sua incerteza experimental 

é compatível com a incerteza de seus 

instrumentos e métodos. Por fim, 

mencione possíveis desdobramentos, 

melhorias e/ou aplicações do 

experimento. Não coloque fórmulas 

e/ou figuras na conclusão. 

ANEXOS.  Esta seção não é necessa-
riamente obrigatória. Utilize-a, por 

exemplo, para fazer alguma demons-

tração de fórmula e/ou responder às 

questões propostas no roteiro de seu 

livro-texto. 

K = 20,9 N/m ± 2% 

K = (20,9 ± 0,4) N/m 


